
Oedfa’r Sul  
gan y Parchg R.O. Roberts, Morfa Nefyn  

Gweddi: Gad i mi Arglwydd brofi’r 
heddwch a ddaw trwy Iesu Grist.  

 Emyn:  539 -  “Ai gwir y gair …” 

Darlleniad: Mar c 15:33-47 

Cafodd croeshoeliad Iesu effaith fawr ar 
filiynau o bobl dros y canrifoedd. Mae 
pawb sy’n troi eu golwg at ei groes yn 
gorfod gwneud penderfyniad o’i blaid neu 
yn ei erbyn. Gwyddom i Simon o Cyrene 
ddod yn ddilynwr i Iesu ac i’w feibion, 
Alexander a Rwffus, gael rhan flaenllaw 
yn yr Eglwys Fore. Mewn edifeirwch, 
gofynnodd un o’r drwgweithredwyr a 
groeshoeliwyd gyda Iesu iddo’i gofio yn 
ei deyrnas, a chael addewid y cai fod ym 
mharadwys gydag o. Tra bo anadl ynom, 
tydi byth yn rhy hwyr i ddod i gymod â 
Duw trwy Iesu. Wrth i’r capten Rhufeinig 
edrych ar Iesu a gwrando ar ei eiriau ar y 
groes a gweld ei farwolaeth daeth yntau i 
gyffesu mai “Mab Duw oedd y dyn yma 
reit siŵr!” (ad 39).  Byddai ei gyffes yn ei 
osod mewn perygl gyda’r Iddewon a’r 
Rhufeiniad, ond er mor anodd y gallai fod 
arno ni allai beidio â chyffesu. Cofiwn 
fod Iesu, trwy ei farwolaeth, wedi agor 
ffordd newydd at Dduw sy’n agored i 
bwy bynnag a gredo ac a gyffeso Iesu’n 
Arglwydd a Gwaredwr, boed Iddew neu 
unrhyw genedl arall. Cafwyd daeargryn ar 
fynydd Sinai pan roddwyd y gyfraith 
(Exodus 19:16-18), a bu daeargryn hefyd 
pan fu Iesu farw. Meddai Paul, “Roedd y     
Gyfraith yn ein melltithio ni – roedden ni 
i gyd yn gaeth! Ond wedyn daeth y     
Meseia a thalu'r pris i'n gollwng ni'n 
rhydd. Cafodd o ei felltithio yn ein lle ni. 
Fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud: 
‘Mae pawb sy'n cael eu crogi ar bren 
wedi'u melltithio.’ Talodd y Meseia Iesu y 
pris i'n gollwng ni'n rhydd, er mwyn i 
bobl o'r cenhedloedd eraill i gyd gael 
profi'r un fendith ag Abraham. Ac wrth 

gredu dŷn ni hefyd yn derbyn yr  Ysbryd 
gafodd ei addo” (Gal. 3:12-14). Ar    
Galfaria hefyd, mynnai’r gwragedd 
ffyddlon ac ambell ddisgybl fel Ioan   
sefyll a gwylio, ac er yn ddiymadferth yr 
oeddent yn dangos eu cariad a’u gofal 
amdano trwy fod yno. Er mor ddirdynnol 
oedd gweld eu ffrind yn dioddef a marw 
mewn ffordd mor erchyll, cadwodd eu 
cariad hwy wrth y groes. Weithiau ni all 
dilynwyr Iesu wneud llawer yn wyneb 
bygythiadau a gwrthwynebiad y byd, ond 
dyma esiampl o wir ffyddlondeb dan yr 
amgylchiadau gwaethaf posibl. Dyma 
hefyd fu hanes dau ŵr blaenllaw y pnawn 
hwnnw wrth iddynt gladdu’r Iesu yng 
nghwmni’r gwragedd: dau o’r Sanhedrin, 
y llys a ddaliodd Iesu ac a sicrhaodd 
ddedfryd o farwolaeth iddo; dau ddisgybl 
cudd heb fentro arddel nac amddiffyn 
Iesu’n gyhoeddus hyd yma, ond yn awr 
yn mynnu dangos eu hedifeirwch a’u 
ffydd mewn gair a gweithred trwy fentro 
at Peilat i ofyn caniatâd i gladdu Iesu. 
Pan agorir ein llygaid i’r hyn ddigwydd-
odd ar Galfaria nid oes modd cuddio’n 
cyffes. Drwy’r groes, daw’r gwan yn 
gryf, ac mae golwg arni’n meithrin ffydd, 
gobaith, gofal a chariad. Bu Duw ar 
waith ym mywydau Joseff a Nicodemus 
wrth iddynt geisio’r gwir am Iesu yn yr 
ysgrythurau sanctaidd  cyn hyn (gweler 
Ioan 3). Nid trefniant brys fyddai’r 
claddu: bu’r ddau’n paratoi’n ofalus trwy 
sicrhau bedd a pheraroglau a llieiniau. 
Roedd rhaid cael caniatâd i roi corff Iesu 
i orffwys mewn bedd. Ni fyddai’r awdur-
dodau’n caniatau i’w gorff gael ei ollwng 
i’w gofal heb sicrwydd iddo farw. Roedd 
rhaid gwybod hefyd lle rhoddwyd corff 
Iesu er mwyn cael prawf o’i atgyfodiad. 
Roedd ei gladdu fel hyn yn cyflawni 
geiriau’r proffwyd am y Meseia: “Y bwr-
iad oedd ei gladdu gyda throseddwyr ond 
cafodd fedd un cyfoethog” (Eseia 53:9).  
Yr Arglwydd a gadwo ein golwg ar 
aberth y Groes i feithrin ein ffydd a’n 
gobaith a’n cariad a’n cadw’n gryf a 
ffyddlon ar hyd y daith. 

Druan ohono. Nid hawdd ydi cefnu ar 
arferion oes. Anodd os nad amhosibl 
ydi newid a gwella ymddygiad a 
pheidio â phechu. Nid Boris Johnson 
ydi’r cyntaf i weld na all wneud hynny  
na’r cyntaf i gydnabod nad oes arno 
hyd yn oed awydd i wneud hynny. Ac 
nid fo fydd yr olaf chwaith.  

Onid y gwir amdani yw mai felly y 
byddem ninnau oni bai am ras Duw? 
Gras Duw sy’n ein goleuo i weld ein 
beiau; gras Duw sy’n ein gwneud yn 
edifeiriol; gras Duw sy’n ein galluogi i 
gefnu ar bechod ac i geisio bod yn 
well. Gras Duw sy’n ein gwneud yn 
bobl newydd trwy ffydd yn Iesu Grist. 
Nid ‘trawsnewidiad seicolegol’ fel y 
soniodd Mr Johnson amdano, nac   
ymdrech ddynol, na phenderfyniad i 
droi dalen newydd sydd eu hangen ond 
y galon newydd y mae Duw yn ei rhoi 
i bwy bynnag sydd, trwy ras, yn troi at 
ei Fab Iesu Grist.  

Oni bai am ras Duw ni fyddwn innau 
erioed wedi gweld angen am newid. 
Oni bai am ras mi fyddwn yn berffaith 
fodlon ar fy mywyd amherffaith. Oni 
bai am ras ni fyddwn wedi ceisio 
maddeuant Duw o gwbl. Ac oni bai am 
ras ni fyddwn erioed wedi gweld 
gwerth yn yr Arglwydd Iesu Grist a’i 
aberth trosof ar Galfaria. Gras Duw 
sy’n ein galluogi i garu Duw, caru’r 
gwir a charu eraill yn fwy hyd yn oed 
nag yr ydym yn ein caru ni’n hunain.  
Ie, oni bai am y gras hwnnw yn Iesu 
Grist ein Harglwydd a’n Gwaredwr, 
druan ohonom ninnau hefyd.   
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Mr Johnson druan. A dyna fi wedi 
dechrau’r golofn hon am yr ail wythnos 
yn olynol gyda’r un frawddeg! Ond yn 
wahanol i’r wythnos ddiwethaf, am y 
Prif Weinidog yr wyf yn sôn. Ia, druan 
ohono. Nid am iddo, yn ôl y gwêl o 
bethau, ddioddef oherwydd ‘greddf yr 
haid’ wrth i’w aelodau seneddol droi 
arno o un i un. Nid am iddo golli’r 
swydd y bu’n ein chwenychu cyhyd. 
Nid hyd yn oed am y bydd raid iddo 
adael fflat moethus y papur wal drud.  

Druan ohono am na allai newid. Mwy 
na thebyg y byddai pethau’n wahanol 
iawn pe byddai wedi medru gwneud 
hynny. Ond yn ôl ei gyfaddefiad ei hun 
lai na thair wythnos yn ôl nid oedd un-
rhyw bosibilrwydd y gallai brofi ‘rhyw 
fath o drawsnewidiad seicolegol’. Nid 
cyffes onest oedd y geiriau hyn ond her 
i’w feirniaid: ‘Dwi ddim am newid!’ O 
bosib ei bod bellach yn edifar ganddo 
ddweud hyn gan fod y geiriau’n sicr 
wedi cyfrannu at ei gwymp trwy 
ddryllio unrhyw obaith a fu gan rai o’i 
aelodau seneddol y byddai, yn hwyr 
neu hwyrach, yn newid ei ffyrdd. Ia, 
druan ohono. Pe byddai ond wedi 
rhoi’r awgrym lleiaf o fwriad i newid 
gallasai pethau fod mor wahanol iddo. 
Ond unwaith y dechreuodd aelodau 
blaenllaw ei blaid seneddol o’r diwedd 
sylweddoli bod celwyddau a diffyg 
gonestrwydd eu Prif Weinidog yn 
gwneud drwg gwirioneddol i’w hachos 
yr oedd ar ben ar un a fu’n ddigon    
digywilydd ac annoeth i gyhoeddi na 
fedrai ac na fyddai’n newid. 

Oni bai am ras 
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Heddiw 
Capel Coch 

Bydd yr oedfa yn Capel Coch am 10.00 
o’r gloch yng ngofal y Gweinidog.  Bydd 
yr Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch. 
 

Bethlehem  
Gwasanaethir ym Methlehem am 2.00 o’r 
gloch gan y Gweinidog. 
 

Cefnywaun ac Ebeneser  
Gwasanaethir yn Neiniolen am 5.00 o’r 
gloch gan y Parchg Gerallt Lloyd Evans.   
 

Carmel 
Gwasanaethir yng nghapel Carmel am 
5.00 gan y Canon Idris Thomas. 

 
A hefyd ... 

Bydd yr Oedfa ar Radio Cymru am 12.00 
o’r gloch yng ngofal y Parchg Beti Wyn 
James, Caerfyrddin.  
   

Ysgol Sul ola’r tymor 
Mae diwedd tymor yr ysgolion yn dod yn 
nes ac felly daw tymor Ysgol Sul Capel 

Coch  i ben heddiw. Gan fod gobaith am 
dywydd braf mi gawn ni bicnic yn Gilfach 
Ddu yn ystod awr yr Ysgol Sul.   

 

Mabolgampau 
Gobeithir cynnal Mabolgampau Cynllun Efe 
ar gae Ysgol Gynradd Llanrug nos yfory, 
nos Lun, Gorffennaf 11.  Byddwn yn dech-
rau am 5.30 o’r gloch. Gobeithio cawn ni 
dywydd braf y tro hwn wedi i’r glaw ein 
gorfodi i ohirio’r cyfan wythnos i nos Wener 
ddiwethaf.  

Genesis 
 
‘Heuodd Isaac yn y tir hwnnw, a medi'r 
flwyddyn honno ar ei ganfed, a bendithiodd 
yr ARGLWYDD ef. Llwyddodd y gŵr, a 
chynyddodd nes dod yn gyfoethog iawn. Yr 
oedd yn berchen defaid ac ychen, a llawer o 
weision, fel bod y Philistiaid yn cenfigennu 
wrtho. Caeodd y Philistiaid yr holl bydewau 
a gloddiodd y gweision yn nyddiau ei dad 
Abraham a'u llenwi â phridd, a dywedodd 
Abimelech wrth Isaac, “Dos oddi wrthym, 
oherwydd aethost yn gryfach o lawer na 
ni.” 
 

Felly ymadawodd Isaac oddi yno, a gwer-
syllodd yn nyffryn Gerar ac aros yno. Ac 
ailgloddiodd Isaac y pydewau dŵr a    
gloddiwyd yn nyddiau ei dad Abraham, ac 
a gaewyd gan y Philistiaid ar ôl marw 
Abraham; a galwodd hwy wrth yr un enwau 
â'i dad. Ond pan gloddiodd gweision Isaac 
yn y dyffryn, a chael yno ffynnon o ddŵr 
yn tarddu, bu cynnen rhwng bugeiliaid  
Gerar a bugeiliaid Isaac, a dywedasant, “Ni 
biau'r dŵr.” Felly enwodd y ffynnon Esec, 
am iddynt godi cynnen ag ef. Yna       
cloddiasant bydew arall, a bu cynnen     
ynglŷn â hwnnw hefyd; felly enwodd ef 
Sitna. Symudodd oddi yno a chloddio    
pydew arall, ac ni bu cynnen ynglŷn â 
hwnnw; felly enwodd ef Rehoboth, a 
dweud, “Rhoes yr ARGLWYDD le helaeth 
i ni, a byddwn ffrwythlon yn y wlad.”’ 
(Genesis 26:12-22). 

Cynllun Efe 
Cynhelir Cyfarfod Ymddiriedolwyr a 
Phwyllgor Hybu Cynllun Efe yng nghap-
el Caeathro brynhawn Mawrth, Gor-
ffennaf 12.  

 

Henaduriaeth  
Bydd Henaduriaeth Arfon yn cyfarfod yn 
Capel Coch nos Fawrth, Gorffennaf 12.  
 

Cyfarfod Chwarter 
Cynhelir Cyfarfod Chwarter Cyfundeb     
Annibynwyr Gogledd Arfon yng nghapel 
Salem, Caernarfon am 7.00 o’r gloch, 
nos Fercher, Gorffennaf 13.  Ceir ad-
roddiad gan y Parchg Ronald Williams o 
Gyfarfodydd Blynyddol Undeb yr 
|Annibynwyr Cymraeg a gynhaliwyd yng 
Nghaerfyrddin ddiwedd yr wythnos.  
  

Carmel 
Yn ystod yr oedfa yng nghapel Carmel 
nos Sul diwethaf cyflwynwyd rhodd i  
Mrs Margaret Bryn sydd wedi bod yn 
athrawes Ysgol Sul am yn agos i 40 o 
flynyddoedd.  
 

Cydymdeimlo 
Cydymdeimlwn â Bet Williams, Stryd yr 
Wyddfa, Llanberis yn y brofedigaeth o 
golli ei brawd hynaf, Rich, yn Ninbych. 
 

Llongyfarchiadau 
Braf oedd clywed bod Prifysgol Bangor 
ddydd Llun diwethaf wedi cyflwyno 
Gradd er Anhrydedd i Mr Arfon Jones, 
Caerdydd am ei waith ar gyfieithiad 
beibl.net o’r Beibl.  
 
Ar wahân i’r llawenydd o weld Arfon yn 
cael ei gydnabod am ei waith dyfal dros 
yn agos i ugain mlynedd, mae’n dda 
gweld y Brifysgol yn cydnabod gwerth y 
diwylliant Cristnogol a fu’n rhan mor 
sylfaenol o fywyd Cymru ers canrifoedd. 

Mae hynny i’w groesawu o gofio bod y 
diwylliant hwnnw’n cael ei ddiystyru a’i 
ddirmygu’n aml iawn gan fwy nag un 
sefydliad cenedlaethol.  

Y Suliau nesaf 
 
 

Dydd Sul, Gorffennaf 17 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Mr Robert Morris 
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Geraint Roberts  
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel:  
5.00 p.m. - Ceri Dart a Minnie Lewis  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 24 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Gweinidog  
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Gweinidog 
Ebeneser a Chefnywaun: 
3.30 p.m. - Y Gweinidog 
Carmel: 
5.00 p.m. - Y Gweinidog  
 

Dydd Sul, Gorffennaf 31 

 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - I’w gadarnhau   
Bethlehem: 
2.00 p.m. - Y Parchg Iwan Llywelyn Jones 
Ebeneser a Chefnywaun: 
5.00 p.m. - Y Parchg R O Jones  
Carmel:  
5.00 p.m. - I’w gadarnhau 
 

Dydd Sul, Awst 7 
 

Capel Coch:  
10.00 a.m. - Y Parchg Olwen Williams  
Bethlehem: 
DIM OEDFA 
Ebeneser a Chefnywaun: 
DIM OEDFA 
Carmel: 
DIM OEDFA 


